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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 
pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 
ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 
suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, 
joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen 

vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista 
nousevat pedagogiset tavoitteet ja 
toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 
pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan 
suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 
alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 
muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Työtämme ohjaavat arvot 1/2
• Lapsuuden itseisarvo
• Ihmisenä kasvaminen
• Lapsen oikeudet
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
• Perheiden monimuotoisuus
• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

• Lapsuuden itseisarvo: Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja 
arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on 
oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. 
Kasvattajat haluavat suojella lapsuutta ja luoda turvaa.

• Ihmisenä kasvaminen: Varhaiskasvatus perustuu elämän, 
kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 
Kiusaamista, rasismia ja tai väkivaltaa ei hyväksytä missään 
muodossa – kasvamme maailman kansalaisiksi. Lapsella on 
oikeus oppia ja tarvitsemaansa tukeen.

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu
Valtakunnallisissa varhaiskasvatus-suunnitelmanperusteissa 
määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-
2021.
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• Lapsen oikeudet: Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksia, sekä tulla ymmärretyksi. 
Lapsella on oikeus opetukseen, leikkiin, osallisuuteen ja oppimisen iloon.

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus: Luomme moninaisuutta kunnioittaman ilmapiirin. Varhaiskasvatus 
rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa, 
sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa. Toimimme sukupuolisensitiivisesti. 

• Perheiden monimuotoisuus: Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi 
kokea oman perheensä ja kotiympäristönsä arvokkaaksi.

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa: Varhaiskasvatuksen tehtävä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviin elämäntapoihin. Tuemme lasten tunnetaitojen ja esteettisen ajattelun kehittymistä. 
Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan ja Vihreän Lipun kestävän 
kehityksen periaatteita.
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Yksikön toimintakulttuuri 1/5

• Vuorovaikutus ja ilmapiiri

• Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo

• Kulttuurinen moninaisuus ja 
kielitietoisuus

• Oppimisympäristöt

• Leikkiin ja vuorovaikutukseen 
kannustava yhteisö.

• Leikin merkitys.

• Oppiva yhteisö 
toimintakulttuurin ytimenä.

VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
• Jokainen lapsi ja huoltaja tulee kohdatuksi henkilökohtaisesti. Lasta 

tervehditään nimellä ja asetutaan fyysisesti lapsen tasolle.

• Kasvattajan lämmin & sensitiivinen vuorovaikutus mallintaa myötätuntoa ja 
empatiaa.

• Luodaan positiivista ilmapiiriä korostamalla onnistumisen ja ilon kokemuksia. 
Lasten kanssa mietitään yhdessä mikä meni hyvin ja mikä toi iloa.

• Tiimeissä arvioimme aikuisen sensitiivistä työotetta.

• Työyhteisössä kannustamme toisiamme. Ohjaamme myös lapsia 
kannustamaan toisiaan.

OSALLISUUS, YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO
• Toimintaa arvioidaan ja dokumentoidaan yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän 

kanssa hyödyntäen lapsille mielekkäitä toiminnallisia menetelmiä (mm. hymiöt, 
peukut, valokuvat, videointi, äänittäminen, kuvat, viittomat).

• Jokaisessa ryhmässä kokoontuu kuukausittain Vihreän Lipun lapsiraati.
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KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS 
• Katsomuskasvatus ja kulttuurinen osaaminen: Tutustumme eri katsomuksiin ja kulttuureihin. Keskustelemme 

huoltajien kanssa perheiden kulttuurista ja katsomuksista.
• Olemme ylpeitä omasta kotiseudusta Myllypurosta. Tutustumme kulttuuriperintöön, Helsinkiin, sekä koko Suomeen ja 

maailmaan mm. erilaisten projektien kautta.
• Juhlimme päiväkodissa talon yhteisiä tärkeitä juhlia: YK:n päivä, Kalevalan päivän juhla, Suomen itsenäisyyspäivä 

sekä toinen toiselle päivä (Vihreä lipun päivä).
• Tuodaan lasten oma äidinkieli näkyväksi: Kielitietoisuus, yhteistyö kirjaston kanssa, tutustutaan ryhmän eri äidinkieliin 

monipuolisesti, esillä eri maiden lippuja ja tervehdyksiä.  
• Lapsilla on oikeus käyttää omaa äidinkieltään ryhmässä. 
• Yhteistyössä huoltajien kanssa tuetaan lapsen äidinkielen kehittymistä ja oppimista.
• Luemme lapsille päivittäin kirjallisuutta (mm. loruttelemme, riimittelemme, nimeämme asioita). 
• Harjoittelemme ilmaisemaan omia mielipiteitä. Kuvien kautta herätetään keskustelua ja tulkitaan kuvaa.  
• Luomme ryhmään avoimen keskustelukulttuurin.
• Harjoittelemme suun motoriikkaa ja sen kehittymistä. 
• Toimimme kielellisenä mallina lapsille. 
• Yhdessä tiimin kanssa sovitaan käyttävämme selkeää suomen kieltä.

Toimintasuunnitelma 2020-2021

Yksikön toimintakulttuuri 2/5



OPPIMISYMPÄRISTÖT
• Oppimisympäristöä suunnittelemme ja muokkaamme lapsiryhmien toiveista ja tarpeista käsin. Tiloja käytetään 

monipuolisesti ja niitä voidaan muunnella tilanteen mukaan. 
• Käymme säännöllisesti metsäretkillä. Lähiympäristössä ja luonnossa retkeily on toiminnassamme keskeistä lasten 

luontosuhteen vahvistamiseksi. Samalla opitaan kunnioittamaan luontoa ja pitämään huolta lähiympäristöstä.
• Päiväkodin materiaalit ja välineet ovat pedagogisesti perusteltuja ja lasten saatavissa.
• Pedagogiikka ohjaa koko päivää: haastetaan itseä työntekijänä, reflektoidaan omaa toimintaa ja arvioidaan miksi 

toimitaan juuri näin, sekä mietitään kehittämistarpeita.
• Virtuaalista oppimista verkossa: museot, kuvat, videot ym.
• Käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön palveluja (mm. Pallomylly, leikkipuisto, mediakirjasto, kirjastoauto)

LEIKKIIN JA VUOROVAIKUTUKSEEN KANNUSTAVA YHTEISÖ 
• Aikuisten läsnäolo leikeissä edistää leikkirauhaa ja edesauttaa lasten ryhmäytymistä ja yhdenvertaisuuden ja 

osallisuuden toteutumista.
• Aikuiset huomioivat lasten aloitteet ja kohtaavat lapsen aidosti yksilönä. Yhdessä lasten kanssa aikuiset luovat hyvän 

ilmapiirin, jossa kaikkien toiveet tulevat kuulluksi.
• Ulkoleikkitoiminnassa on pedagogiikka mukana (esim. sääntöleikkejä, piiloleikki, hippa, polttopallo yms.). 
• Ulkotoiminnassa huomioidaan metsä ja lähiympäristö.
• Lasten leikkejä rikastetaan kuvia, tukiviittomia ja mallintamista hyödyntäen.
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LEIKIN MERKITYS
• Leikillä on merkitys oppimiseen ja vuorovaikutukseen sekä lapsen henkiseen hyvinvointiin.

• Lasten leikeistä nousevat teemat ovat pohjana ryhmän toiminnan suunnittelulle. 

• Hyödynnämme lasten mielenkiinnon kohteita ja huoltajien havaintoja lasten leikeistä suunnitellessamme 
leikkiympäristöjä. 

• Aikuisen läsnäolo leikeissä on havainnoinnin työkalu.

• Aikuiset heittäytyvät lasten leikkeihin mukaan. 

• Mahdollistetaan leikille aikaa ja tukea joka päivä. Tiloja järjestetään niin, että mahdollistuu sekä rauhallinen, että 
liikkuvampi fyysinen leikki. 

• Aikuinen rikastuttaa leikkiä. 

• Ryhmissä käytössä leikinvalinta-taulut, joiden avulla tuemme lapsen kiinnittymistä leikkiin. Kuvitetun taulun avulla kaikilla 
lapsilla on mahdollisuus valita leikki.
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OPPIVA YHTEISÖ TOIMINTAKULTTUURIN YTIMENÄ
• Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös monilukutaidon sekä 

osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. 

• Huomioimme, että luovan työn edellytys on antaa lapsille aikaa ja tilaa ajatteluprosessille ja itsetutkiskelulle.

• Alueellamme järjestetään Musakärrytoimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa laadukkaiden soittimien käyttö 
lapsiryhmissä ja lisätä henkilöstön toiminnallista ja kokonaisvaltaista musiikki- ja taidekasvatuksellista osaamisesta, sekä 
tehostaa lasten kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia taitoja musiikin keinoin.

• Henkilökunta jakaa osaamistaan viikoittaisissa opettajien pedagogisissa tapaamisissa: tietoa ja taitoa jaetaan yli 
ryhmärajojen.

• Henkilökunta toimii yhdessä ja yksikön lapset ovat yhteisiä (Korona-rajoitukset huomioiden). 

• Yhdessä tekemisen riemu

• Jokaisella tiimillä viikoittain kokous, jossa käydään pedagogista keskustelua.

• Yhteistoiminnalliset talon kokoukset viikoittain: jokaisella työntekijällä mahdollisuus tuoda yhteisiä asioita käsiteltäväksi.

• Eri osa-alueet vastuutettu vastuuhenkilöille mielenkiinnon mukaan (mm. liikunta-, taide-, musiikki-, katsomuskasvatus, 
vanhempaintoimikunta-, suomi toisena kielenä-, Vihreä Lippu-vastaavat).

• Vihreä Lippu –toiminta ulottuu koko Neulasen toimintakulttuuriin. Jatkuva kehittäminen yksi Vihreä Lippu –projekti kerrallaan 
edistää koko yhteisön kehittämistä ja oppimista.

• Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kanssa.
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VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI

• Keskitymme kehittämään esikoululaisten sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja: Vaihtuvat leikkiryhmät, leikkiympäristön 
rikastuttaminen, havainnoimalla ja muokkaamalla oppimisympäristöä lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan. Tehdään 
ryhmien yhteiset sopimukset. 

• Vahvistamme lasten omia taitoja ratkaista ristiriitatilanteita. Aikuinen on tukena taustalla. 
• Harjoittelemme toimimaan erikokoisissa ryhmissä sekä ottamaan vastuuta omasta osallisuudesta ja säätelemään omaa 

toimintaa. 
• Tuemme lasten oman toiminnanohjausta: Johdonmukainen ja strukturoitu päivärytmi, arjen sanoittaminen ja kuvittaminen.
• Kannustamme lapsia aikuisten esimerkillä positiiviseen ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen. 
• Huoltajat kohdataan päivittäin. Vuorovaikutustilanteissa avataan keskeisiä toimintamme sisältöjä ja jaetaan päivän 

kuulumisia. Jokaisella ryhmällä on käytössään Instagram-tili, jossa avataan kuvien ja videoiden avulla päivän toimintaa. 
Keväällä 2021 otetaan käyttöön ryhmän sähköinen portfolio. Tiedotteet jaetaan sähköisesti. 

• Osallistamme huoltajia esimerkiksi lasten kotitehtävien kautta osaksi lapsen esikoulu vuotta ja valmistetaan koulua varten.
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OSALLISUUS, YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

• Lapset ovat aktiivisena osana suunnittelemassa ja arvioimassa ryhmän toiminnan sisältöä
• Kannustamme ja rohkaisemme lasta ilmaisemaan oman mielipiteensä: omalla tavallaan ja omien taitojen 

mukaisesti eri keinoja käyttäen. 
• Eri kulttuurit, perhemuodot, ajatusmallit ja tavat toimia tuodaan esiin samanarvoisina. 
• Arvostamme moninaisuutta toimintavoissa. 
• Toimintakulttuurin tavoitteena on, että kaikille lapsille tulee subjektiivinen kokemus siitä, että hän on arvokas 

ja tärkeä juuri omana itsenään.
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Neulanen esikoulu toimintakulttuuri 2/5
KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS

• Tutustumme ryhmässä olevien lasten eri kulttuuritaustoihin sekä kotikieliin.
• Tutustumme eri kulttuurien juhlaperinteisiin.
• Annamme esikoulussa tilaa lasten kotikielille ja rohkaistaan lapsia käyttämään osaamiaan kieliä.
• 3/5 esikouluryhmistä ovat englanninkielen kielirikasteisia ryhmiä.
• Lasten kotikielet ja –kulttuurit tehdään näkyväksi oppimisympäristössä.
• Huomioimme tietoisesti miten kieltä käytetään eri tilanteissa: Kielen merkitys oppimisessa ja identiteetin 

rakentumisessa sekä yhteiskuntaan sosiaalistumisessa
• Jokainen aikuinen on kielellinen malli ja kielen opettaja. 
• Luomme ympäristön, jossa lasten huomio suunnataan kielen merkityksiin, muotoon, kirjoitukseen ja 

äänteisiin. 
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Neulanen esikoulu toimintakulttuuri 3/5
OPPIMISYMPÄRISTÖT

• Oppimisympäristössä otamme huomioon esiopetussuunnitelman tavoitteet.
• Koko Helsinki toimii oppimisympäristönä fyysisesti sekä virtuaalisesti esim. museoiden ja oppimiskeskusten 

tarjoamat virtuaalinäyttelyt. 
• Esiopetuksen käytössä Seikkailujen eskari –digimateriaali.
• Hyödynnämme päiväkodin pienryhmätiloja, kuten taidehuonetta, tutkivan oppimisen huonetta sekä S2- ja 

kirjastotiloja. 
• Ryhmätiloja muokkaamme lasten tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi sekä toimintaa palvelevaksi. 
• Käytämme päiväkodin pihan lisäksi oppimisympäristöinä lähimetsiä, -puistoja sekä -palveluita, kuten 

Myllypuron Liikuntamyllyä, Pallomyllyä, Liikuntapuistoa ja Jäähallia.
• Kirjastoauto käy Neulasessa kuukausittain. 
• Ryhmissä on Vihreän lipun periaatteet huomioitu mm. kierrätyspisteinä ja kierrätysmateriaalien 

hyötykäyttönä. 
• Yhteistyötahot rikastuttavat oppimisympäristöä vierailemalla Neulasessa, esim. eri urheiluseurojen tarjoamat 

palvelut, Marjaniemen vapaapalokunta ja Helsingin kaupunginorkesteri. 
• Luomme ryhmiin kiireettömän ja jokaista kunnioittavan ilmapiirin, jossa kannustamme yhteistyöhön, 

jakamiseen ja toisten kunnioittamiseen. 
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Neulanen esikoulu toimintakulttuuri 4/5
LEIKKIIN JA VUOROVAIKUTUKSEEN KANNUSTAVA YHTEISÖ JA LEIKIN MERKITYS

• Leikki on keskeinen oppimisen väline.
• Annamme leikille aikaa ja tilaa.
• Mahdollistamme leikkirauhan.
• Leikin havainnointi on pedagoginen työväline.
• Aikuiset rikastuttavat lasten leikkiä.
• Vaihtuvat leikkiryhmät.
• Toritilassa mahdollistamme ryhmärajat ylittävä leikin.
• Aikuiset havainnoivat leikkiä sekä ovat tarvittaessa tukena leikissä.
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OPPIVA YHTEISÖ TOIMINTAKULTTUURIN YTIMENÄ

• Toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista.
• Esiopettajien ja koko talon opettajilla on säännölliset yhteiset suunnittelukokoukset, joissa arvioidaan ja 

kehitetään toimintaa sekä jaetaan osaamista sekä ideoita. 
• Henkilökunta lisäkouluttautuu oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan säännöllisesti.
• Ryhmille laaditaan pedagoginen suunnitelma, joka toimii opettajien työvälineenä toiminnan suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja arvioinnissa.
• Arvioimme toimintaa yhdessä lasten kanssa viikoittain.
• Henkilökunta antaa toisilleen vertaispalautetta ja –tukea.
• Lapsen esiopetuksen keskustelut (LEOPS)-ovat keino suunnitella ja arvioida toimintaa yhdessä lapsen ja 

perheen kanssa.
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
Päiväkoti Neulasen leikkirauha sopimus, kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma 2020-21
Me sovellamme Helsingin kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen arvopohjan mukaisesti 
jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 
nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. Lapsille taataan ympäristö, 
jossa he voivat leikkiä ja toimia monipuolisesti. Lasten on voitava luottaa aikuisiin ja tuntea olonsa turvalliseksi 
varhaiskasvatuksessa. 

Helsingin vasussa: ”Kiusaamisen ehkäisy alkaa varhaiskasvatuksesta. Ryhmäytyminen ja lapsiryhmän hyvä ilmapiiri 
ehkäisevät kiusaamista tehokkaasti. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan jokaisena päivänä, että kukaan lapsi ei jää 
yksin. Huoltajille avataan pienten lasten kiusaamista ilmiönä ja sovitaan toimintamallit sen ehkäisemiseksi. Hyvät 
toiminnan rakenteet ovat merkittävässä osassa kiusaamisen ehkäisyssä.
Varhaiskasvatuksessa toteutuu leikkirauha. Leikkirauhan julistaminen on hyvä tapa käynnistää lasten, huoltajien ja 
työntekijöiden yhteinen kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä työ. Lasten omat ideat tulevat huomioiduksi 
ja lapset ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtuman teemaa ja sisältöä.”

Määritelmä: Kiusaamista on, kun lapsi joutuu toistuvasti ja pidemmän aikaa yhden tai useamman ihmisen kielteisten 
tekojen kohteeksi. Yksittäiset teot eivät ole kiusaamista, mutta voivat johtaa siihen, että lapsi tuntee itsensä uhatuksi.
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• Aikuisten läsnäolo leikeissä ehkäisee kiusaamista ja edesauttaa lasten ryhmäytymistä ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista.

• Aikuinen on mukana lasten leikeissä. Otetaan huomioon lasten aloitteet ja kohdataan lapset aidosti yksilöinä. 
Yhdessä lasten kanssa he luodaan hyvä ilmapiiri jossa kaikkien toiveet tulevat kuulluksi tasa-arvoisesti ja 
tasavertaisesti. 

• Jokainen lapsi tulee kohdatuksi henkilökohtaisesti. Lasta tervehditään nimellä ja asetutaan fyysisesti lapsen 
tasolle. Kasvattajan lämmin vuorovaikutus mallintaa myötätuntoa ja empatiaa. Tiimeissä arvioimme aikuisten 
sensitiivistä työotetta kaikessa vuorovaikutuksessa.

• Harjoittelemme arjessa hyviä tapoja ja miten olla hyvä kaveri. 
• Harjoittelemme toimimista itsenäisesti, ryhmässä, parin kanssa, pienryhmässä, oman vuoron odottamista ja 

toisten kuuntelemista.
• Panostamme ryhmäytymiseen.
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• Ryhmien yhteiset sopimukset laaditaan yhdessä lasten kanssa ikä-ja kehitystasot huomioiden. 
• Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista 

sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti.
• Kehitämme kuuntelemisen taitoa: lukuhetket, lasten kokoukset & lasten keskinäiset vertaissovittelut.
• Tutustumme yhdessä lasten kanssa toisiimme, eri kieliin ja kulttuureihin. Huomioidaan perheiden kulttuurinen 

tausta ja mahdolliset toiveet. Iloitaan ja opitaan toisten kulttuurista, tavoista ja kielestä. 
• Käytetään sanallisten ohjeiden lisäksi kuvatukea yms. tarpeen mukaan.
• Tunnetaitoja opetellaan yhdessä (materiaalina mm. tunnemuksu, Piki ja Fanni kirjasarjat, Huomaa hyvä. 

Tunnekortit. Kielinupun tunnelaulu).
• Tuemme lasten ongelmanratkaisutaitoja (ihmetellemme yhdessä, esitämme kysymyksiä, kuunnellaan lasta ja 

etsitään yhdessä ratkaisuja, emme anna valmiita vastauksia, vertaissovittelumalli).

Kuinka me Neulasessa käsittelemme kiusaamistilanteita?
• Puututaan heti, jos herää epäilys kiusaamisesta. Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään 

muodossa. 
• Vertaissovittelumalli. Ristiriitatilanteet selvitetään yhdessä lasten kanssa ja lasta kuunnellen: Kuunnellaan 

kaikkia osapuolia. Mitä tapahtui? Miten voisi toimia toisin? Miten voidaan toimia seuraavalla kerralla? 
Kannustetaan lapsia ratkomaan ristiriitatilanteita, lapsi ajatustyön keskiössä. 

• Toteutamme jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua huoltajan ja lapsen kanssa.
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä. Portfolio kootaan 

kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön. (syksy 2020)

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Rakennetaan kulttuuripolkua varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (kevät 2021)
• Virtuaalista oppimista verkossa: museot, kuvat, videot ym.
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Tutustuminen COVID-19 aikana
• Perheet tulevat sovitusti päiväkotiin ja lapsiryhmään tutustumaan saatuaan esiopetus- tai varhaiskasvatuspäätöksen.
• Lapsi ja huoltaja tutustuvat ryhmään ja henkilökunnan etukäteen porrastetusti yhteisesti sovitulla tavalla. Tutustumisjakson 

kesto on yksilöllinen ja siitä sovitaan ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. 

Lapsiryhmien muodostaminen, ryhmästä toiseen siirtyminen ja opinpolun jatkumo
• Varhaiskasvatuspäätöksen yhteydessä perheille lähetetään aloitusmateriaalipaketti ja ohjeistus olla yhteydessä omaan 

tulevaan ryhmään. Näin voidaan yhdessä perheen kanssa suunnitella turvallinen ja paras mahdollinen aloitus.
• Ennakoimme muutosta tutustumalla uuteen ryhmään vähitellen tuttujen kasvattajien tai kavereiden kanssa. 
• Tarvittaessa pidämme siirtoneuvottelun sekä oman yksikön sisällä, että toisesta talosta tulevan lapsen kasvattajien 

kanssa.
• Varhaiskasvatuksen ja esikoulun alkaessa pidämme aloituskeskustelun ja lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelman 

kahden kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloituksesta.
• Lapsi voi ottaa päiväkotiin mukaan turvaa tuovan tavaran esim. valokuvan, oman lelun.

Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelman (vasun) ja lapsen esiopetussuunnitelman (Leopsin) laadintaan liittyvät 
yhteiset toimintatavat
• Toimimme Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
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Kuvaus siitä miten viestintä toteutetaan yksikössä
• Sähköinen viestintä (mm. Teams, sähköposti).
• Sähköinen ryhmäportfolio (otetaan käyttöön keväällä 2021).
• Päiväkodin nettisivut, josta löytyy mm. yksikön toimintasuunnitelma ja Vihreä lippu –

toimintasuunnitelma.

Kuvaus huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
• Avaamme varhaiskasvatussuunnitelmaa lapsiryhmien portfolioissa (kevät 2021) ja Instagram –tilien 

kautta kuvilla ja videoilla.
• Kerromme huoltajille päivän kuulumiset ja toiminnasta: mitä, miksi ja miten tänään opittiin ja tehtiin.
• Ryhmien viikoittaiset ja kuukausittaiset infokirjeet/sähköpostit. 
• Viestinnän välineistä ja tavoista sovitaan yhdessä huoltajien kanssa.
• Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta.
• Teemme monialaista yhteistyötä mm. perhekeskuksen, kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

(Kveo), suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettajan (S2-vo), oppilashuollon työryhmän 
(kuraattori, psykologi) kanssa.

• Päiväkodissa käyvät mm. puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit lapsiryhmässä ja 
toteuttamassa yksilökuntoutusta.
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• Hyve 4 –keskustelu pidetään ennen neljävuotis neuvolatarkastusta. Ryhmän kasvattaja kysyy huoltajilta hyvissä ajoin 
koska aikovat varata neuvola-ajan. Neuvolan lisäksi varataan aika keskustelulle varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 
Keskustelusta lähetetään huoltajien luvalla lomake neuvolaan ennakkoon. 

• Kerromme Neuvola päiväkodissa –toiminnastamme koskien 3-vuotiaita lapsia. Havainnoimme lasta ja täytämme 
havainnointilomakkeen. Lomake käydään läpi huoltajien kanssa ja lomake lähetetään huoltajien luvalla neuvolaan 
ennakkoon. Tarkastuksesta jaetaan perheille erillinen muistutus ja ohjeistus.

• Toteutamme yhteistyötä eri kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa. 

Kuvaus siitä miten toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja huoltajien kanssa
• Käytössä erilaisia pedagogisen dokumentoinnin tapoja, kuten: ryhmien portfoliot, ryhmien Instagram-tilit, vasu-puut.
• Lapset ovat osallisena dokumentoimassa toimintaa esim. kuvaavat ja videoivat.
• Dokumentoimme toimintaa laittamalla lasten tekemiä tuotoksia esille.
• Toteutamme avointa vuoropuhelua huoltajien ja lapsen kanssa. 
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan laadittuja toiminnan tavoitteita muokataan tarpeen mukaan toimintavuoden mukana. 
• Arviointimenetelmiämme ja työtapojamme ovat: tiimipalaverit, pedagogiset-illat, arjen arviointi lasten kanssa, Vihreä lipun 

raadit ja lasten erilaiset kokoukset.
• Dokumentoinnilla nostamme esiin lapsiryhmän ja varhaiskasvatuksen arjen kannalta oleelliset arvioinnin ja kehittämisen 

kohteet.
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